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...16-14یىشٌبٌِّرٍر11ًرم افسار تصَیرسازی

هباًی فٌَى چاپ18-16یىشٌبِسپاسی02چاپ دستی

602هشترن با 20-18شٌبِلاسوی11طراحی پَستر
/هباًی ٌّرّای تجسوی

خَشٌَیسی ٍ طراحی حرٍف

...602هشترن با 18-16شٌبِاحساى ج11ًَرم افسار تصَیری

...602هشترن با 18-16دٍشٌبِسپاسی20هباًی فٌَى چاپ

...30زباى خارجی عوَهی

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس هْارت هشترن

:جوع ٍاحذّا

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

هْارتْا ٍ لَاًیي وسب ٍ وار- ارتباطات
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بِ دلخَاُ

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

 

در ساهاًِ ّن آٍا با ًام .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالعیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ عبَر  (وذهلی)واربری 
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...20-18دٍشٌبِدستوردی11تجسیِ ٍ تحلیل ٍ ًمذ آثار ٌّری

- 1هباًی ٌّرّای تجسوی 601هشترن با 20-18شٌبِلاسوی11طراحی پَستر

خَشٌَیسی ٍ طراحی حرٍف

...601هشترن با 18-16شٌبِاحساى ج11ًَرم افسار تصَیری

...601هشترن با 18-16دٍشٌبِسپاسی20هباًی فٌَى چاپ

...16-14دٍشٌبِلاسوی11تىٌیه تصَیرسازی

 ٍاحذ14بعذ از حذالل ......باحجب102وارٍرزی 

...20یه درس از گرٍُ هعارف

...20یه درس هْارت هشترن

16جوع ٍاحذّا
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داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

واربرد فٌاٍری اطالعات ٍ - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

هْارتْا ٍ لَاًیي وسب ٍ وار- ارتباطات
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.........باحجب01واربیٌی

...  12-10دٍشٌبِزاّذی111هباًی ٌّرّای تجسوی 

... 12-12پٌج شٌبِهعصَهی02طراحی پایِ

... 14-12دٍشٌبِعبذالرحیوی11ٌّذسِ هٌاظر ٍ هرایا

...20-18پٌج شٌبِفتحی20تاریخ ٌّر جْاى

...18-16پٌج شٌبِفتحی20تاریخ ٌّر ایراى

...16-14دٍشٌبِّاشوی02عىاسی پایِ

هحوذی: آلایاى

حاجی علیسادُ: خاًوْا

...20یه درس از گرٍُ هعارف

 جوع ٍاحذّا
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...12-10پٌجشٌب1ِ

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی عوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوعیت

0تربیت بذًی


